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1. Otvorenie zasadnutia: 

Rokovanie   zasadnutia Obecného zastupiteľstva otvoril a riadil   Ing. Ladislav Forró,  

starosta obce  za prítomnosti členov OZ: 

Bučai Attila, Czafrangó Boglárka , Habardik Jozef, Nagy Jozef, Ruhásová Terézia, 

Slávik Tibor, Ing. Varga Ladislav, ďalej bola prítomná Ing.Szoboszlaiová Marta 

kontrolórka obce 

2. Starosta obce prečítal program zasadnutia, ktorý po niekoľkých poznámkach bol 

schválený nasledovne: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Správa z kontroly dodržiavania zásad hospodárenia obce 

6. Schválenie dodatku k zmluve o kontrolnej činnosti 

7. Prerokovanie možnosti čerpania dotácie na rekonštrukciu kanalizácie 

8. Rozpočtové opatrenia, zmeny v rozpočte 

9. Predaj pozemku, predaj bytu 

10. Diskusia 

11. Záver 

 Návrh programu rokovania obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo. / hlasov za: 7/ 

3. Starosta obce  požiadal OZ aby  navrhli overovateľov zápisnice,  a zapisovateľa. 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení : 

- Czafrangó Boglárka, Habardik Jozef 

Za zapisovateľku bola zvolená : 

-   Jancsárová Viola            /za 6 hlasov, zdržal sa 1 – H.J. / 

 4.  Boli prebraté uznesenia z  predchádzajúceho zasadnutia a potom sa pokračovalo 

s nasledovným bodom. 

 5.  Kontrolórka obce  predniesla správu z kontroly pokladne. Limit pokladničnej 

hotovosti nebol prekročený, doklady sú tlačené z programu KEO, zostatok 

v pokladni zodpovedá skutočnosti, v niektorých prípadoch neboli výbery z účtu 

v deň výberu zapísané do pokladne.   Pokladničné doklady obsahujú záznam 

o finančnej kontrole, ale treba určiť zamestnanca, ktorý bude podpisovať doklady, 

lebo nemôže finančnú kontrolu podpísať dvakrát starosta obce.  

      Správa z kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice. 

6. Kontrolórka obce oznámila OZ, že bude vykonávať kontrolnú činnosť aj v obci Virt, 

preto je potrebné schváliť dodatok k zmluve o kontrolnej činnosti. 

     OZ schvaľuje dodatok, ktrorý je prílohou zápisnice. /za 7 hlasov/  
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7.  Starosta obce oboznámil OZ s možnosťou požiadať dotáciu na rekonštrukciu 

tlakovej kanalizácie. Rekonštrukcia je dôležitá, lebo sa ročne zvyšujú výdavky na 

opravy tlakovej kanalizácie. Bola preto vyhotovená projektová dokumentácia. Bude 

vymenená vnútorná technológia: motor a riadiaci systém. Rozpočet projektu je vo 

výške  149947,21 eur z toho obec musí zabezpečiť náklady vo výške 5%. Projekt bol 

sprístupnení k nahliadnutiu pre OZ. 

 

Pri tomto bode za začalo diskutovať o projekte zateplenia materskej školy, v súvislosti 

s tým o verejnom obstarávaní . Zmluva ešte nebola s výhercom podpísaná. Hovorilo sa 

aj o tom ako by sa dal vytvoriť prezliekareň pre futbalistov v pivnici materskej školy / 

je potrebné aj vyjadrenie od hygieny/. Ďalšou témou bola  

šachta v obecnej časti  Hliník pri glóbuse,  odpad a zberný dvor na smeti v Hliníku, 

ako  umiestniť kameru a  tabuľu „ zákaz nosenia smeti“ alebo „ objekt monitorovaný 

kamerovým systémom“. 

 

Po diskusii OZ schvaľuje, aby bola podaná žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu tlakovej 

kanalizácie  a aby  do rozpočtu na rok 2017 boli zapracované vlastné náklady vo výške 

5% t.j.7497,36 eur / za 7 hlasov/ 

 

7.    Účtovníčka obce predniesla stručne zmeny v rozpočte, rozpočtové opatrenia .  Bol 

preúčtovaný všeobecný materiál na propagačné účely na základe kontroly dodržania 

VZN č. 1/2015 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na 

reprezentačné a propagačné účely. Ďalej boli menené napríklad výdavky na 

položkách, ktoré sa týkajú kancelárskych  potrieb, školenia, nákladov na odvoz 

odpadu, výdavky na mzdy boli znížené a príjmy od štátu /DPFO/ bol zvýšený. 

Ďalej hovorila opätovne o zmene v rozpočte, ktorá sa týka dotácie na zateplenie 

materskej školy. Obci schválili dotáciu vo výške 201275,04 eur pričom obec musí 

zabezpečiť z vlastných prostriedkov na rekonštrukciu 10593,42 eur.   

Diskutovalo sa o tom, že prečo treba dať do rozpočtu 201275,04 pričom na základe 

verejného obstarávania výdavok na zateplenie  je 174422,40 eur. Starosta obce 

vysvetlil, že sú aj iné výdavky okrem sumy, ktorá sa týka zateplenia, ako napríklad 

stavebný dozor atď. Hovorilo sa ešte aj o splatenie úveru. 

Na niektoré výdavky, ktoré neboli plánované v rozpočte a boli zaplatené, sa použili 

prostriedky, ktoré boli rozpočtované ako mzdové prostriedky. OZ  schvaľuje zmeny 

v rozpočte a berie na vedomie rozpočtové opatrenia /za 7 hlasov/. 

9.   V ďalšom bode sa  hovorilo o žiadostiach občanov obce. 
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Annamária Kelemenová podala žiadosť na odkúpenie bytu so s.č.284 v obecnej časti 

Hliník. V tomto byte býva Helena Bucseková, ktorej bude ponechané právo doživotného 

užívania. OZ chvaľuje odpredaj bytovej jednotky za cenu 2500,- eur. / za 7 hlasov/ 

 

Ďalšia žiadosť sa týka pozemku p.č.2430/18 o ktorú prejavili záujem aj Benkóczki 

František s manželkou. Starosta obce navrhol aby sa medzi sebou dohodli / Benkóczky 

F.a manž. s druhým záujemcom, ktorý je Š.Bučai/ a potom sa bude o pozemku 

rozhodovať. 

 

Návrh ceny z predchádzajúceho zasadnutia (3,- eur/m2) vyhovuje kupujúcemu 

Miroslavovi Mikulecovi preto  v súlade s § 9a ods.8 písm. b) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.138/1991 Zb.“) predaj nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce Vrbová nad Váhom, časti pôvodnej parcely vedenej na LV č. 549 v k.ú. 

Vrbová nad Váhom ako registra „E“ p.č. 2448/9 o výmere 1763 m2, trvalé trávnaté porasty, vo 

vlastníctve obce Vrbová nad Vám v podiele 1086/3456, podľa geometrického plánu číslo 35974672-

181/2016 zo dňa 27.06.2016 pre kupujúceho 

M-M Holding, s.r.o., IČO 46538941, sídlo 946 51 Nesvady, Jánošíkova 36 

 OZ schvaľuje predaj pozemku / za 7 hlasov/ 

 

12. Na záver sa hovorilo ešte raz o prezliekarni pre futbalistov, o sťažnosti kvôli 

včelám, ktorá bola podaná v minulom roku, o penažnom príspevku pre dôchodcov, pre 

miestnu organizáciu Csemadok, o blížiacom sa sviatku zosnulých, ako bude fungovať 

prevádzovanie materskej školy počas rekonštrukcie.  

Ďalšie zasadnutie bude v decembri, prvý alebo druhý týždeň. 

 

Starosta obce poďakoval za účasť a uzatvoril zasadnutie. 
 

Vo Vrbovej nad Váhom, 24.10.2016             Správnosť vyhotovenia potvrdzujem: 

 

            

       Ing.Forró Ladislav                  

               Starosta obce 

Overovatelia: 

Jozef Habardik............……………………... 

Boglárka Czafrangó.................................... 


